OBRAZEC 3:
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) podajam naslednjo izjavo oziroma podatke o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih
družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo…):

(ime in priimek oziroma firma)
_______________________________________________________________________________________
(naslov prebivališča oz. sedež)

(matična številka oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe-ponudnike, ki niso vpisani v
poslovnem registru)

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):

DA

NE

V lastništvu ponudnika so udeležene naslednje fizične ali pravne osebe:
fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

a)
Št.

ime in priimek

prebivališče
(stalno/začasno)

delež lastništva
ponudnika v %

tihi družbenik (DA/NE)
(če DA, navedite nosilca tihe
družbe)

1.
2.
3.
4.
5.

b)
Št.

1.
2.
3.

pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

naziv pravne
osebe

sedež

matična/davčna
št.

delež lastništva
ponudnika v %

Pravna oseba je hkrati
nosilec tihe družbe
(DA/NE)

4.
5.

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:
pravna oseba

c)

ime in priimek
fizične osebe

prebivališče
(stalno/začasno)

tihi družbenik
(DA/NE)

nosilec tihe
družbe

so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe,
povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

Št.

naziv pravne osebe

sedež pravne osebe

matična/davčna št.

način povezave

1.
2.
3.
4.
5.
Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:
-

-

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic,
oziroma je udeležena z več kot 5-% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju
ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne
osebe;
vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima
na teh podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na
odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o
financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je
pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem
se, da bom naročnika takoj obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Kraj in datum: ________________

žig

__________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
__________________________

Opomba: V primeru večjega števila udeleženih oseb se obrazec kopira.

